TEKNISK ENHET

SØKNAD OM FRITAK FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR
EIENDOM

EIER
Fornavn

Gnr. / Bnr. / Fnr. / Snr.
Adresse

Etternavn

Vannmålerstand (røde tall skal ikke føres opp!)

Gateadresse

Postnr. / Sted
Dato avlest

____________________________
Telefon / Mobil
E-post

A: Fritak for VA-gebyr etter plombering/fysisk vannavstenging i bygg.








B

Den omsøkte bygning / bolig skal ikke være i bruk og plomberes i anboringspunkt eller ved stoppekran før første
avgrening. Bygget må forventes å stå ubenyttet ett år eller mer. Rørleggerteknisk arbeid skal gjennomføres av
autorisert rørlegger. Eier dekker alle kostnader.
Kun personell fra Haugesund kommune kan plombere stoppekran og fjerne slik plombering. Eier faktureres for
arbeidet, timepris fremkommer av gebyrregulativet.
Innvilget fritak gjøres gjeldende påfølgende termin og er tidsbegrenset oppad til to år. Ved utløp av fritaksperioden må
det søkes på nytt.
Fritak for VA-gebyr har ikke tilbakevirkende kraft.
Fritak kan ikke innvilges hos abonnenter som ikke har rapportert inn målerstand for siste år.
Ved brutt plombering belastes fullt gebyr for hele fritaksperioden.
Dersom anlegget skal tas i bruk i fritaksperioden må kommunen kontaktes for fjerning av plombering. Inneværende år
vil bli fakturert.

N

(Skriv inn antall boenheter eller næringsenheter du søker fritak for i boksene)

B: Fritak for bo- eller næringsenhet med felles vannmåler.







Bo- eller næringsenhet som ikke er i bruk, men som deler vannmåler med enheter i bruk, kan søke fritak for
abonnementsgebyr.
Enheten skal dokumenteres å ha stått tom i minimum ett år før fritak kan innvilges og forventes å stå ubenyttet minst
ett år. I tilfeller hvor dette ikke lar seg dokumentere innvilges fritak først ett kalenderår etter behandlet søknad.
Fritak for abonnementsgebyr er tidsbegrenset oppad til ett år. Ved utløp av fritaksperioden må det søkes på nytt.
Fritak for VA-gebyr har ikke tilbakevirkende kraft.
Fritak kan ikke innvilges hos abonnenter som ikke har rapportert inn målerstand for siste år.
Vannmålerstand må rapporteres inn innen tidsfrist selv om fritak er innvilget. Ved unnlatende rapportering av
vannmålerstand vil fullt gebyr belastes for fritaksperioden.

Søkers underskrift
Sted/Dato

Signatur

FYLLES UT AV HAUGESUND KOMMUNE, TEKNISK ENHET
Søknad innvilges
Fritak A / B

Søknad avslås

Merknad

Fra dato – til dato

Sted/dato

Signatur Olav Heimdal – teknisk sjef

Søker har selv ansvar for søknad om fritak ut over perioden dette fritaket gjelder.

Rev.: WJ 16.03.18

